
 

Högskolan i Halmstad 

Institutionen för lärarutbildning  

Historia 61-90 hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

”Nordens Sorrento” 
 

Båstads utveckling som badort 1900-1939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Författare: Martin Ulvbielke                                                           Handledare: Jens Lerbom 

                  C-uppsats i historia ht-2010 



1 
 

Abstract 

 

Under 1800-talet var Båstad redan etablerad som badort. Orten marknadsfördes som kurort 

som bl.a. erbjöd havsbad som medicinsk behandlingsmetod. Badgästernas ökande krav på 

förströelse och nöjen kom att medföra en utveckling, där dessa attraktioner fick allt större 

betydelse för badorten. I denna studie undersöks vilka faktorer som påverkade 

turistutvecklingen i Båstad under tiden före andra världskriget. Genom en komparativ studie 

där antalet badgäster och logimöjligheter bestäms under olika perioder mellan åren 1910-1939 

och införs i en beräkningsmodell för turistdestinationers utveckling, kompletteras bilden av hur 

turismen i Sverige utvecklades vid denna tid. Materialet utgörs av samtida badgästtidningar. 

Resultaten vad gäller Båstad visar på en stark expansion, mycket tack vare enskilda 

entreprenörer, inom samhällsbyggnation och turism, där bad dominerade den tidiga perioden 

och sommarsporterna tennis och golf fick stor betydelse under den senare delen. Yttre faktorer 

som exempelvis världskrig, kungabesök och börskraschen 1929 i USA kom att få följder för 

turistnäringen i Båstad 
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1. Inledning  

 
1.1 Introduktion 

 

Under 1800 talets andra hälft och vidare in på 1900-talet kom små kustbyar i Skåne att 

profilera sig som badorter, vilka erbjöd havsbad som medicinsk behandling varvat med 

nöjesliv vid societetshus och utflykter i naturen. Bland dessa byar kan nämnas Falsterbo, Åhus 

och Mölle. Under de första årtiondena under 1900-talet kom vistelsen vid havet alltmer övergå 

i nöjesturism, där badandet utgjorde ett av många tidsfördriv. Båstad är ytterligare ett exempel 

på ett litet kustsamhälle som kom att bli synonymt med havsbad och nöjesturism.  

 

1.2 Syfte, problem och frågeställning  

 

Syftet med denna studie är att klargöra vilka förändringar turismen i Båstad genomgick mellan 

1900 och 1939. I det empiriska materialet finns belägg för att det funnits kurortsverksamhet i 

Båstad kring sekelskiftet 1900, med syfte att lindra eller bota sina gäster enligt balneologiska 

metoder. Båstad har sedan dess utvecklats till en internationellt känd turistmetropol. Min 

utgångspunkt blir därmed att det i det undersökta området fanns en etablerad turism med 

huvudsaklig inriktning på bad som medicinsk behandling runt sekelskiftet 1900. För att bidra 

till en mer komplett bild av hur turismen utvecklades fram till andra världskriget kommer jag 

därför försöka få svar på följande frågor:  

 

 Vilka faktorer påverkade Båstads utveckling som turistort under den aktuella 

tidsperioden? 

 Vilka uttryck tar sig denna utveckling från kurort till internationellt känd turistort? 

 

1.3 Forskningsläge 

 

Cecilia Lundgrens Y-uppsats: Om den goda badplatsen: beskrivning och analys över fem 

skånska badplatsers historia, nyttjande och gestaltning i kontexten av badkulturens allmänna 

utveckling i Skåne inkluderar badorterna Mölle, Falsterbo, Ystad, Vitemölla och Åhus. 

Avhandlingen tar upp badplatsernas fysiska utformning och försöker identifiera vad som 

kännetecknar en god badplats. Målet är att jämföra fem skånska badplatser genom studier av 

http://www.uppsatser.se/uppsats/f73f0374ec/
http://www.uppsatser.se/uppsats/f73f0374ec/
http://www.uppsatser.se/uppsats/f73f0374ec/
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deras historia och utformning, för att se vilka faktorer som ger förutsättningar för en god 

badplats. Resultatet visar att inkvarteringsmöjligheter, tillgång till goda kommunikationer samt 

geografiskt goda förhållanden i form av skyddade vikar bukter, vackra omgivningar, utsikt är 

viktiga faktorer för en badorts utveckling. Lundgrens studie visar även att enskilda 

entreprenörers initiativkraft var av betydelse för utvecklingen. I Mölle medverkade exempelvis 

fotografen Peter P. Lundh till att marknadsföra de osedliga gemensamhetsbaden som en nyhet 

vilket lockade stora skaror badgäster. Båstads och Mölles utveckling under 1900-talets första 

årtionden överrensstämmer i många delar. Under denna tid skedde en kraftig bebyggelseökning 

för att motverka de inkvarteringssvårigheter som båda orterna kom att stå inför. Inkvarteringen 

erbjöds till en början av ortsbefolkningen som hade ett rum extra. Så småningom växte 

hotellrörelser upp för att ta emot den ständigt ökande strömmen av badgäster och efterhand 

höjdes standarden. Vid sekelskiftet 1900, när nöjesturismen började ta fart, växte mer folkliga 

pensionat och mindre hotell fram vilka tillgodosåg ett behov hos dem som inte satte höga krav 

på komfort och bekvämlighet
1
. Till skillnad från Båstad, där byggnationen av villor 

dominerade, kom Mölle i stället att satsa på hotellbyggnation Lundgren identifierar ett 

femtontal nya hotell i Mölle under de första årtiondena under 1900-talet. Även de andra 

badorterna i Lundgrens studie kan uppvisa likheter med Båstad. Tack vare enskilda 

entreprenörers inverkan möjliggjordes exempelvis förbättrade kommunikationer till Falsterbo 

genom anläggande av en järnväg mellan Malmö och Falsterbo, badbolag bildades i Vitemölla 

och förmögna Kristianstadbor möjliggjorde uppförandet av ett varmbadhus i Åhus. På samma 

sätt som Båstad, fick bl.a. Mölle och Falsterbo draghjälp i marknadsföringen, då kungligheter 

och dåtidens celebriteter besökte dessa orter som lanserades med internationellt klingande 

namn. Mölle blev Sveriges Capri, Vitemölla kallades Österlens Riviera, Falsterbo benämndes 

Nordens Hawaii, och Ystads Saltsjöbad blev Skånes Trouville.
2
 Lundgren hävdar även 

badorternas betydelse som varande den tidens största kulturetablissemang och nöjesställe. Det 

strikta badlivet under början av seklet, då badgästerna vistades vid badorten under en längre 

tid, kom efterhand att förändras. 

Under 1930 talet fick badorterna i Lundgrens studie en folkligare prägel, där lekar och sport 

kom att stå i centrum för bad- och turistlivet. Detta passade bäst vid de långa sandstränderna 

som kom att bli synonyma med det nya badidealet. Tack vare bilismens framväxt under 1930-

talet kunde fler människor ta sig till stranden över dagen eller ett veckoslut. Den nya 

boendeformen camping medförde att badgästerna inte längre var beroende av den service som 

                                                           
1
 Lundgren, Cecilia. 2006, s.49 

2
 Ibid. s.211 
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hotell och restauranger vid badorterna erbjöd.
3
 Geografiskt och tidsmässigt har Lundgrens 

arbete relevans för min studie av Båstad., vilket gör det naturligt att i någon mån göra en 

kompletterande studie av Båstad. Till skillnad från Lundgrens Y-uppsats kommer min studie 

inte vara tidsmässigt heltäckande. 

 

Turismens utveckling ur semesterfirarens perspektiv tas upp av professor Orvar Löfgren i 

boken On holiday- a history of vacationing. Löfgren beskriver ur ett europeiskt och 

nordamerikanskt perspektiv, hur vi har lärt oss att bli turister och vad vi drömmer om att göra 

under de få veckor vi lyckas komma bort från vardagen. Turismen är enligt Löfgren under 

ständig utveckling och ofta utgörs denna utveckling av reaktioner på tidigare sätt att turista. I 

denna studie kom exempelvis det inrutade badlivet under tidigt 1900-tal att utgöra grogrund för 

längtan efter friare bad, pensionatsvistelsen kom att ersättas av ett friare campingliv, etc. 

Bilismens framväxt och det alltmer utbredda cyklandet under 1930-talet möjliggjorde ett mer 

mobilt boende där camping med tält kom att bli ett alternativ till de mer permanenta 

sommarvistelserna på hotell och pensionat. Hotell, pensionat, kaféer och restauranger såg sig 

tvungna att anpassa sig till bilismen men gynnades även av den nya sorts turism som bilismen 

medförde. Löfgren menar att länder där man var tvungen att resa långa avstånd gynnades av 

hastigheten i resandet som bilen erbjöd. ”Suddenley new territories were opened to weekend 

tourists.”
4
  

 

Löfgren menar vidare att vi bär med oss kunskap om vad det innebär att vara turist och att vi, 

utifrån tidigare erfarenheter som turist eller vad som anses normalt att tycka, är medvetna om 

vad som är en betagande vy, en sevärdhet eller för den delen en bra badort. Ofta reflekterar vi 

inte över detta utan låter turistindustrin leda oss till platser som överrensstämmer med våra 

förväntningar. Utvecklingen sker när turisterna börjar söka efter nya utmaningar, att åka till 

nya destinationer då de till slut blir uttråkade av de ständigt återkommande attraktionerna och 

börjar söka något anna. Exempelvis var ett steg i badortsutvecklingen, enligt Löfgren, då 

vistelsen vid badorterna kom att präglas lika mycket av nöje som av den medicinska 

behandlingen. ”This mix of health, fun, and sport is still stressed in a travelguide to the west 

coast from 1925. One resort describes itself like this: Mild climate, frech, hardy air, marvelous 

beaches for bathing, beautiful walks, wonderful sunsets, tennis—sailing—dancing, full licenses 

                                                           
3
 Lundgren, Cecilia. 2006, s.211 

4
 Löfgren, Orvar. 1999,  s.61 
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to serve alcohol, bathingdoctors.”
5
 Så småningom kom kurortsverksamheten helt att få stå 

tillbaka för ren nöjesvistelse och avkoppling. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Den geografiska avgränsningen är satt till hela Båstad socken, inklusive området mellan 

Hallandsåsen och Stensåns mynning.
6
 Hela denna begränsade yta genomgick förändringar 

kopplade till turismens utveckling under den aktuella perioden. Tidsmässigt är studien 

avgränsad till åren 1900-1939. Tiden innan sekelskiftet dominerades turistnäringen av 

kurortsverksamhet vilket inte är föremål för studien. Sommarsäsongen 1939 markerar slutet på 

den undersökta perioden. Andra världskrigets utbrott i september, med påföljande omställning 

av samhället med bl.a. mobilisering och ransonering, torde ha inneburit ett markant avbräck i 

turistnäringen.  

  

2. Material och metod.      

 

2.1 Källmaterial 

 

Det empiriska materialet utgörs främst av annonser och reportage i tidningar, broschyrer och 

reklam samt den samtida skriften; Beskrivning över Båstads och Malens badorter samt 

omgivningar, av Ernst Thysell. Tidningsmaterialet består av de lokala tidningarna: Badgästen -

Sommartidning för Båstad och Malen samt Tidning för badgäster-nyhets och annonsblad för 

Båstad, Malen, Torekow, Skelderviken, Engelholm, Mölle, Arild, Viken och Varberg, samt 

Badtidningen-tidning för Båstad, Malen och Torekow. Nationellt publicerades tidningen 

Badortstidningen som också kommer att ingå i det studerade materialet. Dessa tidningar är 

samtida med den undersökta perioden och utgör mitt huvudmaterial. I stora delar täcker de 

tillsammans in tiden 1911-1914 samt 1930-1939 och i viss mån perioden 1914-1929, då främst 

den nationella Badortstidningen. De undersökta tidningarnas syfte, vilket presenteras i det 

första numret sommaren 1911, är att vara en vägledare för badgästerna i Båstad och på Malen. 

I tidningarna ingår en minneslista från de båda badorternas badintendenter och badkamrerer, 

som rör de olika badinrättningarna samt annan service såsom post, telegraf och bank. 

Tidningen var även ett språkrör mellan badgästerna och ortsbefolkningen samt publicerade den 

                                                           
5
 Löfgren, Orvar. 1999, s.120 

6
 Se bilaga 1. 
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gångna veckans inskrivna badgäster. Inskrivning innebar att man betalade en 

inskrivningsavgift för att kunna ta del av vissa förmåner. Vidare innehåller tidningarna nyheter, 

uppsatser, artiklar och notiser som rör platsen och som kunde vara av intresse för dess 

läsekrets. Ytterligare samtida material är Svenska Turistföreningens årsskrift som innehåller 

reportage från turistmål runt om i Sverige och som är organ för en förening, vars uppgift är att 

befrämja turismen i Sverige.  

 

2.2 Metod 

 

Genom en komparativ studie av det empiriska materialet påvisas en förändring av bad-och 

turistnäringen i Båstad. Studien är uppdelad i fyra tidsperioder, där perioderna 1911-1914 och 

1930-1939 jämförs med varandra. Jämförelsen avser antalet inskrivna gäster vid de båda 

badorterna. Vidare kommer logimöjligheter att jämföras. Perioden 1900-1910 kommer att 

beskrivas översiktligt för att ge en bakgrund till studien. Perioden 1915-1929 kommer p.g.a. 

brister i det empiriska materialet, med hjälp av ett fåtal badtidningar samt annan litteratur, 

studeras och beskrivas översiktligt för att kunna länka samman de båda övriga perioderna. 

Eftersom perioden 1911-1914 är mer heltäckande säsongsmässigt, medan perioden 1930-1939 

som bäst innehåller fem nummer per säsong, kommer två nummer varje säsong som utgivits 

vid ungefär samma tidpunkt under respektive år utgöra jämförelsematerial. Därmed utesluts 

säsongerna 1934 och 1935, eftersom det här endast finns ett nummer från respektive säsong 

tillgängligt. Varje period avslutas med en sammanfattning och en koppling till Butlers modell 

som presenteras nedan. 

  

Eftersom branschen var säsongsbetonad och varje ny säsong skulle locka med något nytt, har 

mycket av det undersökta materialet kommit till i syfte att marknadsföra det aktuella året. Detta 

skapar möjlighet att se förändringar samtidigt som närhetskriteriet tillgodoses. Konkurrensen 

om badgästerna torde ha varit hård, men trots det anser jag att faktiska förhållanden vad gäller 

kommunikationsmedel, antal hotell, prissättning etc. är korrekta och därmed trovärdiga, 

eftersom det inte skulle gagna näringen att ” lova runt och hålla tunt”.  
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2.3. Teoretiska utgångspunkter  

 

För att kunna identifiera en utveckling inom bad-och turistlivet i Båstad, stödjer jag mig på 

Laila Gibsons doktorsavhandling Learning destinations-The complexity of tourism 

development. Hennes arbete behandlar hur platsers sociala och kulturella förutsättningar 

arbetar för utveckling av turistnäringen. För att en plats ska ha förutsättning att kunna utvecklas 

som en turistdestination, har kommunikations- och logimöjligheter, attraktioner och service 

identifierats som viktiga faktorer.
7
 Gibson menar att det måste finnas aktörer som aktivt arbetar 

för att skapa dessa faktorer utifrån ett egenintresse.  Dessa entreprenörer måste enligt Gibson ha 

initiativförmåga, vara resursstarka och kreativa samt kunna bygga nätverk och inspirera andra 

vid en turistdestination. För att kunna bygga dessa nätverk och inspirera andra krävs enligt 

Gibson ett socialt och kulturellt kapital vid exempelvis förhandlingar eller när det gäller att 

utöva ledarskap.
8
  

 

Butlers teoretiska modell av en turistdestinations utveckling används som förklaringsmodell i 

studien. Eftersom modellen använts frekvent och har vunnit acceptans inom forskning på 

området, ser jag möjligheten att applicera min undersökning på modellen. Kritik av modellen 

har dock framförts, bland annat svårigheten i att definiera en turistort.
9
 Denna diskussion 

lämnar jag därhän, men det faktum att modellen är allmänt vedertagen, samtidigt som den fått 

utstå kritik, gör det angeläget att pröva den mot mina empiriska iakttagelser. 

 

I studien utgår jag från att Båstad som bad- och turistdestination har genomgått en stadig, 

positiv utveckling under den undersökta perioden Detta innebär för det undersökta områdets 

del en kurva som i stora delar följer idealkurvan i Butlers modell. Genom att tolka det 

empiriska materialet identifieras faktorer som har haft inverkan på bad- och turistlivet i Båstad. 

Dessa faktorer förklaras utifrån händelser och utveckling på lokal, nationell och internationell 

nivå som haft inverkan på lokal nivå, i Båstad socken.
 
Utveckling eller händelser behöver inte 

nödvändigtvis vara någonting positivt. Oförutsedda händelser, som exempelvis 

Tsunamikatastrofen 26 december 2004, kan få ödesdigra följder för turistorter och påverka 

                                                           
7
 Gibson, Laila. 2006, s.55 

8
  Ibid. s.123 ff. 

9 Gibson, Laila. 2006, s. 67 
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utvecklingen i negativ riktning.
10

 Genom att föra in aktuella händelser under den undersökta 

perioden i modellen undersöks badlivets utveckling i Båstad mellan åren 1900 och 1939. Varje 

avvikelse från idealkurvan får ses som en falsifiering av min hypotes att Båstads utveckling 

följt idealkurvan. 

 

En översiktlig beskrivning av modellen presenteras nedan då en ingående studie skulle ta 

alltför stor plats i anspråk och saknar relevans i detta arbete. För vidare studier kring modellen, 

hänvisas till: The tourism area life cycle: applications and modifications.
11

 Butler har 

identifierat och delat in turistdestinationens livscykel i olika stadier som vart och ett 

presenteras i den ordning de uppstår. Då benämningen av stadierna kan få en annan innebörd 

om de översätts till svenska, har jag valt att använda originalspråket för att behålla tydligheten. 

 

 

 

 

 Fig. 1: Butlers modell12 

                                                                                          

Explorationstage: Karaktäriseras av ett litet antal människor som av en eller annan anledning 

besöker en viss plats. På platsen finns inga bekvämlighetsinrättningar för turisten, som är 

hänvisad till att inkvarteras hos lokalbefolkningen, vilket medför en nära kontakt med denna.   

 

Involvmentstage: Efterhand som fler människor får kännedom om platsen börjar antalet gäster 

öka och återkomma regelbundet. Detta medför en inkomstmöjlighet för lokalbefolkningen och 

                                                           
10

 Gibson, Laila. 2006, s.65 
11

 Ibid. 
12

/www.fao.org/  hämtad  2010-11-30 kl. 21.30 
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delar av denna börjar anordna bekvämligheter för gästerna. Kontakten mellan gäster och 

lokalbefolkning är fortfarande hög och ökar för de delar av befolkningen som engagerar sig i 

turisterna. Efterhand kan viss annonsering och marknadsföring skönjas.  

   Vidare i denna fas kan en turistsäsong urskiljas och delar av lokalbefolkningen anpassar sig 

till denna på olika sätt. Efterfrågan på bättre kommunikationsmedel och samhällsservice ökar. 

 

Developmentstage: Denna fas speglar en etablerad turistnäring som lanseras genom omfattande 

marknadsföring. Lokalbefolkningens engagemang övertas av större, resursstarka aktörer, 

framför allt vad gäller hotell- och restaurangnäringen. Exploatering av området tar fart och de 

ursprungliga turistattraktionerna kompletteras med nya, vilket lockar ytterligare turister. Vid 

högsäsong kan turisternas antal överstiga de bofastas, vilket kan medföra ogillande från 

ortsbefolkningen som mer och mer exkluderas. 

 

Consolidationstage: Antalet gäster är fortfarande högt men ökningstakten avtar. Merparten av 

orten är knuten till turistnäringen som lanseras med utvecklad marknadsföring. Nyetableringar 

avtar, men de faciliteter som redan finns tillgodoser alla krav som turisterna har. Ursprungliga 

hotell m.m. blir mindre eftertraktade. 

 

Stagnationstage: Högsta antalet gäster är nått och maxkapaciteten vid hotell och andra 

anläggningar har uppnåtts eller överskridits. Turistorten är väletablerad men inte längre ”i 

ropet”. De ursprungliga värdena har försvunnit i samband med att nya attraktioner har lanserats 

och i viss mån sönderexploaterat området. Nyetableringen är minimal. 

 

Vid slutet av Stagnationstage finns flera vägar att gå. 

 

Declinestage: Området kan inte längre konkurrera med nyare turistmål. Efterfrågan på boende 

minskar, men om läget är gynnsamt kan området utgöra mål för dagsutflykter och 

weekendvistelser. Lokaler som tidigare betjänat turistnäringen får nya användningsområden, 

exempelvis kan hotell omvandlas till lägenheter. 

 

Rejuvinatonstage: Området utsätts för genomgripande förändringar i turistnäringen. Detta kan 

enligt Butler ske endast om nya attraktioner tillkommer som kan locka gäster. Dessa bör vara 

unika och sakna konkurrens. Vidare kan man dra nytta av tidigare outnyttjade naturliga 

förutsättningar. 
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Kurva A markerar en lyckad omställning som åter resulterar i full beläggning. 

 

Kurva B markerar en anpassning till en vikande turism och en satsning på de attraktioner som 

anses locka turister. 

 

Kurva C markerar en anpassning av hela turistnäringen med bibehållen service. 

 

Kurva D markerar ett fortsatt utnyttjande av gamla anläggningar med gamla attraktioner som 

lockvara. 

 

Kurva E markerar faktorer som skulle kunna få omedelbara förödande följder för turistnäringen 

i området såsom krig, katastrofer, sjukdomar.
13

 

 

Modellen baseras på antalet turister (y-axel) över tid (x-axel). Svårighet att uppskatta exakt 

antal turister är uppenbar och här får olika tillgängliga källor komplettera varandra. Butlers 

ursprungsmodell har modifierats på denna punkt och i en studie av turistutvecklingen på Malta 

1984 av M.K. Oglethorp har parametrarna på y-axeln utgjorts av antal turister, antal bäddar och 

antal hotell. Resultatet av denna studie visar på användbarhet av modellen med dessa 

modifikationer.
14

 I denna studie utgörs parametrarna på y-axeln av antal hotell, pensionat, hus, 

rum som presenteras som logi för badgäster samt antalet inskrivna badgäster. x-axeln är tiden 

1900-1939 

 

3. Båstad 1900-1939 

 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av Båstad kring sekelskiftet vilket syftar till att 

kortfattat presentera det undersökta området och dess förutsättningar samt ge en beskrivning av 

orten kring sekelskiftet 1900. Därefter följer en djupare studie av perioderna 1911-1914 följt av 

en mer översiktlig studie av perioden 1915-1929. Avslutningsvis studeras perioden 1930-1939.  

 

3.1 Båstad kring sekelskiftet. 

 

På den smala landremsan mellan Laholmsbukten och Hallandsåsens nordsluttning i nordvästra 

Skåne, gränsande till Halland, ligger Båstad.
15

  Samhället har traditionellt haft sin huvudnäring 

inom fiske och sjöfart. Utskeppning av säd var viktig för sjöfrakten i Båstad
16

 varför 

                                                           
13

 Butler, Richard, 2006. 
14

 Ibid. 
15

 Se bilaga 1. 
16

 Hassby, Rune.1999, s.163 
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sädesmagasin och spannmålstork byggdes i hamnområdet. Sjöfarten kom att avta i takt med att 

nya och bättre kommunikationer byggdes ut. 1885 invigdes Skåne-Hallands järnväg som 

förband Halmstad med Helsingborg. På grund av de topografiska förutsättningarna 

Hallandsåsen gav, kom Båstads järnvägsstation att ligga ungefär 2 kilometer öster om 

samhället. Detta till trots kom järnvägen att överta många av de transporter som tidigare gått 

sjövägen. Vidare underlättades resandet till och från orten, något som kom att gagna 

turistnäringen. Den från Båstads horisont avsides belägna järnvägsstationen kom även att 

påverka området öster om samhället. Området kallas Malen och utgjorde utmark till Båstad. 

Under tidigt 1800-tal planterades tallskog på Malen för att förhindra sandflykt in över de magra 

betesmarkerna som vid den tiden inte hade någon nämnvärd bebyggelse.
17

 

 

Badlivet i Båstad har som tidigare nämnts funnits sedan mitten av 1800-talet, men det var först 

runt sekelskiftet 1900 som en märkbar expansion skedde. 1897 genomförde H. Fröding en resa 

från Varberg till Helsingborg. Under denna resa besöktes flera av de nordvästskånska 

badorterna, däribland Båstad, som benämns som ”en stadsliknande köping och besökt 

badort”.
18

 Förmiddagen tillbringades på societetshuset Pershög med tidningsläsning och 

dans.”Vårt förnämsta nöje vardt badet. Herrbassängen var ej inhägnad, så att man hade hela 

den solbelysta, glittrande Laholmsviken att svänga sig uti.
19

” Detta visar att Båstad strax innan 

sekelskiftets 1900 redan var en etablerad badort med bad som främsta attraktion.  

 

Fem år senare beskrevs Båstad som en badort med goda inkvarteringsmöjligheter. ”För 

sommargästernas mera materiella välbefinnande är väl sörjdt genom både en mycket god 

tillgång på trefliga och snygga bostäder i själva köpingen som i närmaste grannskapet 

däromkring.
20

 Vidare i samma text ges besked om en ”årligen tilltagande frekvens af 

sommargäster.”
21

 och en allt livligare byggnation med moderna villor såsom Doktorsvillan, 

Krassowska villan och ”strandvillorna”. Sommaren 1901 uppgick antalet badgäster i Båstad till 

1200. Köpingen räknade vid tillfället ca 700 invånare,
22

varför antalet gäster får ses som 

betydande. Denna expansion ledde även till att nybyggnationen av bostäder tog fart. Sedan H. 

Frödings besök 1897 uppges omkring 50 större och mindre villor ha uppförts fram till år 

                                                           
17

 Se bilaga 1 och 2. 
18

 Fröding, H. 1897. 
19

 Ibid. 
20

 Boheman, Mauritz. 1902  
21

 Ibid. 
22

 Ibid.  
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1902.
23

 Båstad presenterade samma år som en sommarvistelseort med gynnsamma sanitära 

förhållanden och den hälsosammaste luft, mild och stärkande.
24

  

  

Kring sekelskiftet 1900 bildades flera badbolag i Båstad. År 1900 grundades AB Båstads 

Saltsjöbad som köpte upp marken väster om Båstads kyrka i akt och mening att bebygga detta 

område med villor, samt det nya Strandhotellet som färdigställdes 1904
25

. 1903 skrev Richard 

Smedberg:”För att bereda de mera troget återkommande egna hem har villatomtsförsäljningen 

begynt.(---) Men så kommer kronan på verket: ett turist- och badhotell!”
26

 I Båstad fanns vid 

denna tid ytterligare två hotell, Viktoria och Hotell Båstad, samt pensionatet Turistgården. Den 

ökande strömmen av badgäster till Båstad och Malen gav även möjlighet för kaférörelser att 

etablera sig, vilka blev populära utflyktsmål. 

 

1906 bosatte sig ingenjör Ludvig Nobel i Båstad. Nobel kom att bli drivande i utvecklingen av 

Båstad som bad- och turistort. Genom bildandet av AB Båstads Villaområde och markuppköp 

väster om samhället, vidareutvecklades bebyggelsen här med alléer, privatvillor, 

avloppssystem etc.
27

Detta område omnämns i ett annonsblad 1907 som en förtjusande ”Garden 

City
28

” där villor i modern men lantlig stil kunde köpas eller hyras. 

 

Även Malen, området öster om Båstad som varit obebyggd betesmark, drog nytta av Båstads 

badliv. Den mot sandflykt planterade skogen blev ett populärt utflyktsmål för badgästerna och 

närheten till järnvägsstationen möjliggjorde en etablering av ytterligare badbolag. Båstads Nya 

Hafsbadsanläggning, senare ombildat i AB Malens Hafsbad köpte upp mark på Malen och 

uppförde på kort tid restaurang, läkarevilla och ett antal villor. Denna hastiga byggnation sågs 

inte enbart positivt, i synnerhet av Båstad som såg en möjlig konkurrent i den nya badorten 

Malen. I en samtida tidningsnotis står att läsa: 

 

Båstadborna tycka intet mycket om Malen. Den nya badanstalten har vuxit 

alldeles för hastigt upp för att de skola fatta meningen med detta nya företag, 

som enligt deras mening sätter konkurrensens egg mot deras strupe, och 

                                                           
23

 Boheman, Mauritz. 1902 
24

 Ibid. 
25

 Hassby, Rune. 1999, s.209 
26

 Smedberg, Richard. 1903 
27

 Se bilaga 4. 
28

 Båstads Hafsbad och Kuranstalt 1907 s.3 
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platsens förvandling till kurort har också skett med verklig amerikansk 

hastighet.
29

 

 

Badortslivet var vid denna tid präglat av kurbad i syfte att lindra och behandla olika sjukdomar. 

Även Båstad och Malen lanserades som kurorter med medicinskt kunnig personal.  

Malen ansågs särskilt lämplig som kurort tack vare den dränerade marken, tallskogens skydd 

och den salta havsluften. Vidare erbjöds förutom ”de salta hafsbaden i sina olika 

serveringsformer, öfriga medicinska bad, brunnsdrickning, gymnastik, massage, 

elektricitetsbehandling, Biers hetluftsbad samt dietetisk behandling m.m.”
30

   Dessa 

behandlingar uppgavs vara lämpliga för konvalescenter och personer som led av exempelvis 

blodfattigdom, rubbningar i hjärtats och njurars funktion, nervsvaghet eller stark naturlig 

fetma. Sättet att se på sina gäster som konvalescent indikerar att vistelsen var av medicinsk 

karaktär även om samma blad ger vid handen att nöjen och förströelser såsom brädspel, fiske, 

segling samt krocket och lawntennis i skenet av acetylenlampor förekom.  

 

Båstad presenterades år 1907 i en liknande skrift såsom varande en badort med ren och 

stärkande luft, små temperaturväxlingar och i avsaknad av dimmor. Baden och de sjukdomar 

de ansågs kunna lindra hade samma omfattning som de som presenteras i broschyrer från 

Malens Hafsbad och Kurort. Särskilt barn med Engelska sjukan kunde här få den hjälp de 

behövde. Barnaskaror sågs ofta tumla runt i sanden eller vada i det grunda vattnet
31

, vilket 

antyder att spontana nöjesbad inte skedde vid denna tid. Nöjesutbudet var i stort sett detsamma 

som på Malen. Segling, promenader, utflykter, lawntennisspel och krocket men även kafferep 

och dans på societetshuset Pershög erbjöds. 

 

3.1.2 Sammanfattning Båstad kring sekelskiftet. 

 

Kring sekelskiftet visade Båstad upp goda inkvarteringsmöjligheter. En ökande ström av 

badgäster medförde att resursstarka entreprenörer genom bolagsbildande exploaterade området 

runt Båstad som kom att medföra en kraftig bebyggelseexpansion.  

 

Både Båstad och Malen hade vid 1910-talets början befäst sin ställning som badorter med 

varmbadhus, kallbadhus och möjlighet att ta emot och serva ett stort antal gäster.  Postkontor, 
                                                           
29

 Tidningen Sydhalland 25 juli 1905. citerad i Föreningen Gamla Båstad almanacka 2003 
30

 Malens Hafsbad och Kurort Båstad.1906, s.2 
31

 Båstads Hafsbad och Kuranstalt. 1907  
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bank, apotek, telefon och telegraf fanns att tillgå, liksom goda kommunikationer via järnväg 

och hästskjutsar som hämtade vid varje ankommande tåg.
32

 Den konkurrenssituation som 

uppstod genom badorten Malens kraftiga expansion hade väckt ett missnöje i Båstad. En 

utvidgning av bebyggelsen både öster och väster om köpingen var samtidigt under 

genomförande. Därmed har området vid denna tid på väg ut ur Involmentstage i Butlers 

modell. En ökande ström av badgäster kunde tack vare lokalbefolkningens anpassning och 

räkna med en viss komfort. Marknadsföring skedde i viss utsträckning, exempelvis genom 

Svenska turistföreningen samt, får man förmoda, genom ryktesspridning. Ett ökat engagemang 

hos lokalbefolkningen märks bl.a. i nyetablering av exempelvis kaféer och uthyrning av rum. 

Övergången i nästa stadium, Developmentstage, markeras främst av att lokalbefolkningens 

engagemang övertas av entreprenörer, exempelvis Ingenjör Ludvig Nobel, som genom sina 

ekonomiska möjligheter och visioner skapade ytterligare förutsättningar att ta emot badgäster. 

Utökad marknadsföring och satsningar på nya attraktioner i anslutning till badverksamheten 

gjorde det möjligt att locka till sig fler badgäster. Dock var nöjeslivet fortfarande ett 

komplement till badlivet. Vidare ökade nybyggnationen både vad gällde villor och antalet 

badgäster översteg antalet bofasta. Däremot visar ingenting att lokalbefolkningen ogillade 

badgästernas närvaro. Ett antagande är att lokalbefolkningen gynnats av tillväxten, då detta 

medförde att antalet arbetstillfällen ökade, inte bara inom turistnäringen, utan även inom 

exempelvis byggbranschen. 

 

3.2 Expansionstiden 1911-1914 

 

Åren 1911-1914 präglades av en kraftig expansion av de båda badorterna vilket fick till följd 

att olika förbättringar genomfördes. Nya gångbanor och vägar anlades, avloppssystemen 

byggdes ut och hamnen förbättrades.
33

 År 1914 hade Malen expanderat i sådan omfattning att 

stadsplanering av området fördes på tal.
34

 Vid ett möte mellan kronofogde Ljungberg och 

Malens fastighetsägare framlades förslag att Malen skulle inkorporeras i Båstad. Från 

Båstadhåll hade detta förslag vid ett tidigare möte mottagits med skepsis. Malen sågs som en 

konkurrerande badort och dessutom utgjorde den geografiska nivåskillnaden de båda orterna 

emellan ett hinder när det gällde sammankoppling av vatten och avloppssystem. Malenborna 

däremot såg positivt på sammanslagningen och påtalade vid mötet att de båda badorterna inte 

                                                           
32

 Båstads Hafsbad och Kuranstalt 1907  
33

 Badgästen nr. 6, 1911 
34

 Se bilaga 3 och 5 
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var konkurrenter utan snarare hade mycket gemensamt, såsom torgplats och affärsliv.
35

 Den 27 

juli 1914 hölls en extra kommunalstämma angående Malens eventuella inkorporering i Båstad, 

eller om Malen skulle bilda eget municipalsamhälle. Kommunalnämnden ansåg att ”Malen för 

närvarande icke tillnärmelsevis är bärkraftigt nog att möta de svårigheter, som i finansiellt 

hänseende härigenom uppstår.”
36

 Därmed sköts frågan på framtiden. 

 

En tongivande aktör i utvecklingen av Båstad som turistort var ingenjör Ludvig Nobel. Vid en 

hyllningsfest på restaurang Pershög 7 juli 1913, som arrangerades i syfte att visa uppskattning 

för allt ingenjör Nobel gjort för att höja badortens anseende, framförde bl.a. kommunal-

ordförande Malmström samhällets tack för skapandet av västra villaområdet.
37

 Nobel vurmade 

inte enbart för turistnäringen utan såg även till att allmänna förbättringar skedde i samhället, 

exempelvis vad gäller avloppsledningar. 

 

På samma sätt som Nobel i Båstad, arbetade bröderna Oscar och Philip Hjort för Malens 

utveckling som badort. På sin 50- års dag 1933 hyllas badkamrer Philip Hjort för sina insatser 

för badorten Malen. Bland annat står att läsa: ”Det är en omfattande och rikt fruktbärande 

gärning i badorten Malens tjänst kamrer Hjort kan blicka tillbaka på. Huvudsakligen tack vare 

honom i hans egenskap av ledare- sedan 1910 - av badortens öden räknas denna numera som 

en av de främsta i riket”
38

  

 

Badläkarens roll i sammanhanget kan inte ses som oviktig. Både professionellt och socialt stod 

denne högt i rang på badorten och fick god insyn i gästernas behov och önskemål. Läkaren 

kunde på så sätt ta initiativ till förbättringar i önskad riktning.
39

 I Båstad omskrevs badläkaren 

och intendent Dr. Christer Nilsson som en man som lade kraft på badortens väl. ”Båstads 

liflgia [sic!] uppsving som badort, kan nog till stor del tillskrifvas honom, hans idérikedom 

samt förmåga att genomdrifva sina idéer värkade [sic!] uppryckande för platsen.”
40

Även 

badbolagen genomförde löpande förbättringar vid sina anläggningar såsom anläggning av 

tennisbanor samt om- och tillbyggnader av bad- och societetshus. Tennisbanorna sågs som en 

av badortens attraktioner och ”kring dessa koncentrerar sig ju badortslifvet.”
41

  

                                                           
35

 Tidning för Badgäster nr. 6, 1914 
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 Tidning för Badgäster nr. 9, 1914 
37

 Se bilaga 4 
38

 Badtidningen nr. 2, 1933 
39

 Mackaman, Douglas Peter. 1998, s.34 
40

 Badgästen nr. 2, 1911, s.1 
41

 Tidning för badgäster nr. 2, 1914, s.2 
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Förutom hotell- och restaurangnäringen gynnades de lokala handlarna av de tillströmmande 

badgästerna. Affärer med tillägget ”Nya” annonserade frekvent vid tiden före första 

världskriget. ”Nya modehandeln”
42

och ”Malens nya bageri och konditori”
43

 är några exempel. 

Detta visar på en nyetablering av olika verksamhet som riktade sig mot den ökande strömmen 

av badgäster. Vidare kan ett uppsving inom tjänstenäringar skönjas i annonseringen i. Inom 

transportsektorn erbjöd åkerier bekväma skjutsar från järnvägsstationen till Malen och Båstad 

samt turer till utflyktsmål i omgivningarna. Denna trafik var omfattande och upp till 30 åkdon 

kunde vänta på de anländande tågen.
44

 Under sommaren 1914 insattes extra tåg från Malmö 

och Helsingborg till Båstad varje söndag, vilket möjliggjorde dagsturer till de båda badorterna 

Båstad och Malen.
45

 Även bilar kom att tjänstgöra som transportmedel. Bilåkeriet Fenix och 

Bjäre bilförenings lyxautomobil fanns tillgängliga för utflykter.
46

  Utflyktsmöjligheter gavs 

även med motorbåten Tärnan som inköptes av ett konsortium 1911. Denna gjorde turer till 

Hovs hallar, Hallands Väderö, Laholm och andra platser.
47

 Ytterligare nyetablerade nöjen och 

förströelser annonserades, exempelvis dans- och målarkurser samt skytte på den vid 

Pershögsvägen nyanlagda skjutbanan.
48

  

 

3.2.1 Gäster och logi 

 

Tidningen Badgästen och dess efterföljare publicerade varje vecka listor över inskrivna 

badgäster vid de båda badorterna Båstad och Malen. Under säsongerna 1911-1914 publicerade 

de i studien jämförda tidningarna
49

 455 ensamkommande inskrivna gäster och 365 familjer vid 

badorterna Båstad och Malen.
50

 Från år 1911 skedde en årlig ökning av antalet badgäster vilket 

kan förklaras med en förbättrad marknadsföring samt större möjligheter att inkvartera 

badgäster. I dessa listor anges även gästernas bostad med villans eller hotellets namn, men även 

namn på enskilda individer förekommer. Detta påvisar att lokalbefolkningen upplät rum i sin 

bostad åt badgästerna under badsäsongen. I de jämförda tidningarna framgår att ca 20-30 

procent av badgästerna valde att bo på en sommaradress som identifierats som hotell eller 

                                                           
42

 Badgästtidningen nr. 3, 1912, s.3 
43

 Badgästtidningen nr. 5, 1912 
44

 Thysell, Ernst. 1913, s.7  
45

 Tidning för Badgäster nr. 1, 1914 
46

 Badgästtidningen nr. 8, 1912 
47

 Thysell, Ernst s. 16, 1913 
48

 Badgästtidningen nr. 4, 1913, s.1 
49

 Nr. 5 och nr. 6 av de badtidningar som publicerades under sommarsäsongen 1911-1914. 
50

 Se Fig. 1. 
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pensionat under perioden 1911-1914, medan 70-80 procent fann andra former av boende, 

framför allt hos lokalbefolkningen eller genom att hyra hel eller del av villa.
51

 Under perioden 

har tre hotell och sex pensionat kunnat identifieras i annonsering och artiklar i det empiriska 

materialet. Antalet villor och privatpersoner skiftar kraftigt från vecka till vecka i 

inskrivningslistan. Då trycket var som störst under sommaren 1914 publicerades totalt 51 villor 

som sommaradress
52

 Även antalet privatpersoner ur lokalbefolkningen som angavs som 

sommaradress var störst vid denna tidpunkt och räknade 29 stycken. 

 

 

Fig.1. Antal ensamkommande gäster respektive familjer
53

 år 1911-1914 

 

Detta kan bero på att årligen återkommande gäster sedan tidigare säsonger redan haft tillgång 

till bostad hos någon i lokalbefolkningen. Det kan antas att de Båstadbor som haft möjlighet att 

hyra ut har gjort så, varpå denna inkvarteringsform får ses som väl utbyggd vid denna tid. Att 

flytta till mer primitiva förhållanden på gården för att kunna erbjuda logi åt sommargäster var 

ett gängse förfarande på västkusten
54

  

 

Även den kraftigt expanderande bebyggelsen medförde att de flesta fann logi i villor. Vid 

ökade behov av logi är ett antagande att villorna, genom flexibilitet, kunde disponeras 

rationellt. Större villor kunde således hyras ut rumsvis och, likt små hotell, därmed öka sin 

kapacitet. Exempelvis har Villa Malensro inkvarterat tre familjer och fyra ensamkommande 

                                                           
51

 Se fig. 2. 
52

 Tidning för badgäster nr. 6, 1914 
53

 Som familj räknas de gäster med samma efternamn som är inskrivna vid samma sommarbostad. Då antalet 

familjemedlemmar inte alltid är utskrivet utgörs medelfamiljen i denna studie av 4 personer.  
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gäster vid ett och samma tillfälle säsongen 1914.
55

 Denna kapacitetsökning förstärktes 

efterhand som fler villor byggdes. Denna möjlighet fanns inte vid hotell och pensionat, vilka 

redan hyrde ut rumsvis och därmed snabbt nådde sitt maxutnyttjande. Endast nybyggnation 

eller tillförande av annex kunde öka hotellens kapacitet i någon nämnvärd utsträckning, 

åtgärder som var förhållandevis kostsamma i motsats till villornas effektivare utnyttjande. 

 

Under tiden före första världskriget torde efterfrågan på bostäder varit stor trots att Båstad och 

Malen expanderade under denna tid. Under juli månad 1911 meddelades att samtliga hotell och 

andra bostäder var fullbelagda
56

. Tidigare under säsongen meddelades att extratåg sattes in från 

Helsingborg till Båstad, för att kunna transportera ett växande antal danska gäster.
57

 

   Följande säsong, 1912, ökade trycket på bostäder ytterligare, då Båstads Havsbad fått in så 

många anmälningar till badkontoret om att rum ej fanns att tillgå. Slutdatum för de olympiska 

spelen i Stockholm den 22 juli 1912 förväntades av badorterna Båstad och Malen bli starten på 

en livlig säsong och rumsbokningar strömmade in redan under våren samma år.
58

 

Restaurangerna uppgav att det fasta antalet abonnenter, d.v.s. gäster med hel- eller halvpension 

som intog sina måltider där, uppgick till 900 samt att pensionatens gäster räknar ca 300 till 

antalet. Inalles 1200 inskrivna gäster. Enligt uppgift i tidningen utgör de inskrivna gästerna en 

tredjedel av det totala antalet gäster vid de båda badorterna, vilket således skulle uppgå till ca 

3000 gäster.
59

 Dessa uppgifter innebär en 100 procentig ökning av antalet badgäster under en 

tioårsperiod. 

 

Säsongen 1913 låg antalet inskrivna gäster på samma höga nivå som föregående år och orterna 

väntades stå inför samma efterfrågan på bostäder som 1912.
60

 En summering av säsongen 

visade på att hotell och pensionat varit fulltecknade.
61

 

 

Inför säsongen 1914 väntades, enligt Tidning för Badgäster som den nu kom att heta, samma 

tillströmning av badgäster som tidigare år. ”Uthyrningen har gått bra undan, hvarför det är att 

vänta en mycket god säsong”
62

  Båstad och Malen verkar ha insett bostadsbristen och 

meddelade i tidningen att ”Byggnadsverksamheten pågår såväl i Båstad som Malen. I Malen 
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äro ett flertal villor tagna i bruk första gången och tvänne äro under uppförande. I Båstad äro 

äfen några nya villor tagna i bruk (---)” 
63

 Den 4 juli 1914 var Malens havsbad i det närmaste 

fullbokat och endast några få rum gick att uppbringa hos badkamreren.
64

 I följande nummer 

står att läsa att samtliga rum var slut och samma situation rådde i Båstad. Längre fram på 

säsongen beskrevs trycket på de båda badorterna som det största någonsin. Denna mängd 

gäster förklarades bl.a. av Baltiska utställningen i Malmö och det goda vädret
65

.  

 

Bostadsbristen ställde således nya krav på de båda badorterna att nya villor och turisthotell 

måste uppföras. I en artikel den 25 juli 1914 beskrevs läget på Malen vara pinsamt, eftersom 

tillgången på rum inte på långa vägar motsvarade efterfrågan och många bostadssökande måste 

nekas logi. Även kravet på ny restaurang ställdes då matsalarna nu uppnått maxkapacitet. 

Vidare krävdes att ”villor med en sammanlagd kapacitet på ett hundratal rum byggs å det 

snaraste.”
66

  Efterföljande nummer beskriver bostadssituationen som god. Få badgäster har 

anlänt samtidigt som många har rest hem
67

. Ytterligare en vecka senare, lördagen den 8 

augusti, visar Tidning för Badgäster på ett totalt förändrat läge trots att det fortfarande är 

högsäsong.  

 

Inget societets- eller nöjeslif förmärkas, ingen musik. Endast krigstelegrammen 

på torget tilldraga sig uppmärksamhet (---). Ännu kan badgästantalet uppskattas 

till omkring 300, af hvilka en stor del äro danskar. Såväl Strandhotellet som 

Pershög kommer att stänga i morgon söndag. De ha inga gäster.
68

 

 

Första världskrigets utbrott som skedde i och med Österrike-Ungerns krigsförklaring mot 

Serbien 28 juli och den därpå följande ”Svarta veckan”, med ytterligare ett antal 

krigsförklaringar, fick omedelbara följder för badlivet i Båstad och Malen.  Den hastigt 

påkallade hemresan för mängder av badgästerna runtom i landet utgjorde en hård belastning på 

järnvägstrafiken. Badgäster uppmanades att vänta med hemresan till dess rusningen av 

utländska medborgare avtagit.
69

 Säsongen 1914 avslutades med omkring 300 kvarvarande 

badgäster vid de båda badorterna som bevakades av ett kompani ur landsstormen.  
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3.2.2 Sammanfattning expansionstiden 1911-1914  

 

Ett fortsatt ökat tryck av badgäster ställde större krav på de båda badorterna. Detta ökade tryck 

kan möjligen förklaras med den kraftiga ekonomiska tillväxt som skedde i Sverige under 

årtiondena runt sekelskiftet 1900.
70

 Den industriella verksamhetens uppsving medförde en 

ökad urbanisering och därmed ett behov av att kunna komma bort från städernas smutsiga 

miljö. Därför syns den hygieniska aspekten av vistelsen vid badorten som naturlig. 

Löneökningar medförde en ökad konsumtionsförmåga och därmed ökade möjligheter till 

rekreation vid badorterna. De krav som kom att ställas av badgästerna gällde framför allt 

tillgången på bostäder och bättre kommunikationer. Även krav på en viss standard avseende 

hygien, renhet samt vackra omgivningar, i enighet med rådande ideal ställdes. Naturen och 

dess skönhet i kombination med goda hygieniska förhållande marknadsfördes som argument 

för vistelse i Båstad och på Malen. Även på kommunal nivå togs initiativ till förbättringar som 

gynnade hela samhället. Fler entreprenörer och enskilda aktörer drev utvecklingen framåt, 

exempelvis badläkaren i Båstad och bröderna Hjort på Malen. Det faktum att en badtidning 

började publiceras ligger i linje med anpassningen till en alltmer betydelsefull turistnäring. 

Attraktioner som kompletterar de ursprungliga dyker upp och en nyetablering, exempelvis 

inom tjänstesektor och handel kan märkas. Perioden präglas därmed till stora delar fortfarande 

av Developmentstage med ett markant avbrott i och med första världskrigets utbrott sommaren 

1914. Denna händelse markeras genom Kurva E i utvecklingskurvan då badlivet abrupt avbröts 

i området. 

 

3.3  Förändringstiden 1915-1929 

 

Annonseringen i Badgästtidningen år 1915 ligger i linje med den som inledde säsongen 1914. 

De större hotellen Victoria, Strand och Hotell Båstad införde mer anspråkslösa annonser än 

tidigare där man bl.a. erbjöd ”Bästa läge”, ”Välmöblerade rum” och ”Moderata priser”. I 

artiklar angående badsäsongen vid Båstad och Malen, anges att en avmattning märkts under 

slutet av säsongen. Trots det fanns det underlag för extra arrangemang såsom en pinéafton på 

Pershög samt en konsert på Strandhotellet ”hvilket tyder på att badsociteten ännu är stor och 
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liflig”
71

 Antalet gäster som var inskrivna vid de båda badorterna och publicerades i tidningen 

var femton familjer och trettiosju ensamma gäster
72

.  

 

I den rikstäckande tidningen Badortstidningen år 1916 beskrivs att eftersäsongen i Båstad varit 

livlig och att högsäsongens besöksantal varit stort.  Flertalet villor och tomter på Malen och i 

Båstad annonserades till försäljning. Inskrivna badgäster vid Båstad och Malens Havsbad som 

publicerades i Badortstidningen 18 augusti 1916 var tjugo familjer och femtiosju ensamma 

gäster
73

, vilket således är en ökning jämfört med året innan. Nöjen som erbjöds vid denna tid 

utgjordes av militärmusik, dans ett par gånger i veckan, utflykt med motorbåten Tärnan och 

tennisspel på nybyggda, cementerade lawntennisplaner.
74

 En stagnation vad gäller antalet 

tillresta badgäster kan skönjas under krigsåren. Utländska turister från framför allt Tyskland 

uteblev, vilket torde ha medfört ett avbräck för turistnäringen i Båstad. 

 

Svenska Turistföreningens årsskrift gjorde 1922 en uppskattning av antalet badgäster vid de 

skånska västkustbadorterna till mellan 10 000–15 000, ”varav en betydande del faller på 

Malen och Båstad, dessa två, nästan sammanbyggda, modärna [sic!] badorter, som numera 

intaga en ledande plats i svenskt badortsliv.”
75

 Samma skrift beskriver även att badlivet vid 

denna tid blev mer rörligt och att större krav vad gäller omväxling ställdes. ”Man nöjer sig icke 

längre med att sitta stilla på samma plats, man vill se andra omgivningar och andra 

ansikten.”
76

 Enligt artikeln innebar närheten till Danmark att de skånska badorterna ökade i 

popularitet, eftersom utflykter till de danska städerna lätt kunde företas. Även den ökande 

bilismen gynnade de skånska badorterna.”Biltrafikens oerhörda uppsving har i sin mån gynnat 

de skånska badorterna, som blivit målet för utflykter från hela provinsen och dessutom lockat 

en mängd mer långväga turister.”
77

 Nya kommunikationsmedel förändrade därmed sättet att 

resa och därmed sättet att tillbringa sin ledighet. De badgäster som tidigare stannat en längre tid 

och utgjort en säker inkomstkälla för lokala näringsidkare kom möjligen till viss del att ersättas 

med mer tillfälliga gäster. Detta skulle kunna innebära att inkomsttryggheten minskade såvida 

näringsidkaren inte anpassade sig till den nya sortens gäster. 
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År 1923 anger ett par lösryckta citat i det första numret av Badortstidningen, att badsäsongen i 

Båstad och Malen, trots en vädermässigt kylig inledning förväntas få en god säsong. ”Publiken 

är här, men kylan inbjuder just ej till bad”
78

 och ”Resurserna här i Båstad och Malen är 

synnerligen gynnsamma”
79

 Detta tyder på ett överskott av bostäder i motsats till den situation 

som förelåg vid tiden före första världskriget. Hotell Skånegården, som byggdes mellan 1916-

1918, och som i annonseringen 1923 klassade sig självt som landets förnämsta hotell, erbjöd 

under rubriken Båstad, Nordens Sorrento, ett hotell med all nutida komfort, bad inom hotellet 

och flerspråkig personal.  

Efterföljande nummer meddelar att ”På Skånegården och Strand är det fullt hus. Och 

säsongen har fått sin glada och livliga prägel.”
80

 Samma år påpekar en skribent att nöjeslivet i 

Båstad kunde kännas tröttande. ”Programmet för veckan talar om blomsterfesten och bal, 

tennistävlingen och bal - bal om lördan och söndan och måndan och tisdan…”
81

 Artikeln 

avslutas med ”Men över blomsterfesten liksom så mycket annat i Båstad har något blivit lite 

viktigt och petigt och tillkrystat, som klämmer samman hänförelsen och slår stämningen 

sönder. Man kan trötta ut folk med väl valda detaljer och det har man länge varit i färd med i 

Båstad”
82

 Antalet inskrivna gäster vid mitten på säsongen var marginellt högre än år 1915 och 

utgjordes av sexton familjer och fyrtio ensamma gäster.
83

  

Två år senare, år 1925 beskrivs säsongen vara god och ”kring tennisbanorna utvecklas ett 

rörligt och tilltalande badortsliv”
84

, Restaurang Malens Havsbad annonserar om 

nyrestaurerade lokaler och förstklassigt hotell. I tidningen publiceras tjugotre inskrivna familjer 

och sjuttiosex ensamma badgäster, vilket är en markant ökning mot tidigare år under perioden. 

Den utveckling som i övrigt skedde i Båstad och Malen under denna period kan bl.a. ses i en 

utökning av hotellverksamheten. Villan Buena Vista kom att köpas upp av Föreningen 

Feriehem för Handel och Industri. Med egen matsal och sina femtiotal rum med möjlighet att 

ta emot cirka 70 gäster, kunde Feriehemmet, som det kom att kallas, från och med 1923 

erbjuda ett stort antal semesterbostäder.
85

 Detta låg i linje med den förbättringen av 

arbetarklassens möjligheter att komma bort från osunda industrimiljöer. Mellan år 1916-18 

byggdes Hotell Skånegården. Strandhotellet, som låg i direkt anslutning till den nybyggda 

Skånegården kom att omvandlas till renodlad restaurang i syfte att bl.a. serva det intilliggande 
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nybyggda hotellet. Bakom denna satsning låg ingenjör Ludvig Nobel som även såg till att öka 

kapaciteten vid Hotell Båstad. Det gamla sädesmagasinet vid hamnen köptes 1928 för att 

omvandlas till konditori knutet till det växande tennisområdet. Fler villor köptes upp för att 

utgöra hotellannex och genomgripande om- och tillbyggnationer av Hotell Båstad utfördes. 

Vidare kom en 18-håls golfbana att anläggas strax väster om samhället. Den drivande kraften 

bakom alla dessa projekt var Ludvig Nobel. På Malen fortsatte villabebyggelsen att expandera, 

statliga bistånd i form av egnahemslån gynnade denna byggnation och år 1917 fick de båda 

samhällena elektricitet.
 86

 

 

3.3.1 Sammanfattning förändringstiden 1915-1929 

 

Under perioden kan märkas en viss stagnation i badlivet, till följd av det pågående kriget. Vad 

som kan utläsas är ett visst missnöje med de attraktioner som erbjöds. Möjligen ville 

badgästerna ta del av de internationella influenser från bl.a. USA som spreds efter första 

världskriget. Att återgå till det badortsliv som funnits före första världskriget går emot den 

moderniseringsprocess som möjliggörs genom turism. En del i denna process innebär att man 

gör sig av med gamla vanor och söka något nytt.
87

  Avgörande för den fortsatta utvecklingen 

var de enskilda resursstarka aktörerna som hade möjlighet att ändra inriktning på 

destinationens attraktioner genom anläggande av idrottsarenor och byggnation av moderna 

hotell med internationell inriktning. Naturen och omgivningarna var fortsatt en attraktion som 

attraherade badgäster, medan de moderna sommarsporterna såsom tennis och golf mer och mer 

tog över bad- och nöjeslivets position som ledande attraktion.  Ytterligare en faktor som fick 

positiv inverkan på turismen i området var den ökande bilismen som medgav dags-och 

veckoslutsturer. Samhällets modernisering fortsatte, där elektrifiering kan ses som den enskilt 

största förbättringen. Området har under perioden gått från Developmentstage med fortsatt 

ökning av hotellkapacitet till Consolidationstage där alla krav turisterna ställde tillgodoseddes, 

men en avtagande ökningstakt av badgäster kan märkas.  Att trycket på de båda orterna 

minskat kan förklaras med attraktioner som inte längre lockade, att Båstad och Malen stod 

inför ett vägskäl, vilket innebär en tillfällig övergång i Stagnationstage. Tack vare resursstarka 

entreprenörer kunde badorterna, framför allt Båstad, ändra inriktning med nya, unika 

attraktioner vilket innebar en övergång i Rejuvinationstage enligt kurva A.  
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3.4 Kunglig glans och tennis 1930-1939 

 

Båstad kom alltmer att marknadsföra sig som en badort med idrottsprofil präglad av framför 

allt tennis och golf. Både Båstad och Malen hade tidigt tillgång till tennisbanor men det var 

Båstad som kom att satsa på att arrangera nationella och internationella tävlingar. Under 

rubriken ”Internationell sport i Båstad hela sommaren” berättas att ”Båstad har alltmer blivit 

ett centrum för sommarsporten”.
88

 Sommaren 1933 ger en klar bild av den ökade 

sportprofileringen. Inledningsvis arrangerades en vecka med fäkttävlingar utomhus, den första i 

sitt slag i Sverige. Därefter vidtog två veckor tennisturneringar mellan 19-31 juli och slutligen, 

i mitten på augusti, genomfördes internationella golftävlingar.1933 presenteras Båstadgolfen i 

en stor artikel på första sidan i Badtidningen som en bana med vacker utsikt över land och hav 

samt beundrad av kronprinsen, hans söner, prinsessan Ingrid och andra kungligheter. Ett tecken 

på den internationella prägel som golfen för med sig är; ”När man ser eleganta bilar susa fram 

på våra gator och vägar, när man hör ett eller annat främmande språk talas av sportklädda 

herrar av omisskännlig utländsk typ”
89

 

 

Den ökande sportprofileringen visade sig även i annonseringen i badgästtidningarna. Båstads 

Bad- och Kuranstalt inkluderar i sin annonsering, förutom havsbad, även tennis och golf.
90

 

Vidare har nöjeslivet fått kopplingar till de sportevenemang som etablerat sig i trakten. Hotell 

Skånegården erbjöd i sin annons en förnämlig hotellskapelse med tennis, golf och bågskytte
91

 

Till förmån för tennistävlingarna i Båstad anordnades även tennisbal på Pershög arrangerad av 

Båstad Lawntennisklubb.
92

 Närhet till tennisbanorna tas upp som ett argument för att välja ett 

pensionat eller hotell, exempelvis Pensionat Nilsson med ”vackert läge nära bad och 

tennisbanor”
93

 samt ”Pensionat Sexborg å västra villaområdet, nära tennisbanorna mottager 

helinackordering.
94

 Resultat och deltagarlistor över de i Båstad hållna golf- och 

tennistävlingarna publicerades löpande under säsongen och liksom tidigare perioder 

annonseras särskilt kring prominenta gäster, exempelvis att Prins Eugen stannade en vecka i 

Båstad för att spela golf.
95
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Tennissporten i Båstad kom att nå ytterligare popularitet, genom att dåvarande kung Gustav V 

under en femtonårsperiod, från 1930, kom att delta i tävlingarna under pseudonymen Mr G. 

Detta fick stor uppmärksamhet i pressen och bidrog till att göra Båstad känt som tennisort. 

Kungens ankomst och avresa från Båstad kungjordes även i Badtidningen som skriver: 

”Konungen anlände till Båstad fredagen den 22 med nedåtgående tåg kl. 18.55. (---) Stationen 

var till trängsel fyllt med människor, vilka likaledes hälsade monarken med hurrarop” 

96
Vidare står att läsa att Mr.G: s närvaro gav ökad glans åt tennistävlingarna och en talrik 

publik infann sig dagligen för att se de spännande matcherna.
97

 Likaledes var trängseln stor i 

Mariakyrkan i Båstad då kungen bevistade gudstjänsten.
98

  

 

Under 1930-talet lanserades Båstad och Malen fortfarande som varande natursköna badorter 

med flera utflyktsmål med vacker utsikt. Dans- och konsertevenemang utgjorde tillsammans 

med konstutställningar majoriteten av annonsering i Badtidningen. De större restaurangerna 

framhöll olika orkestrar med amerikanskklingande namn såsom Billy Grossmans och Harris, 

som ersatt militärorkestrarna som stod för underhållningen under 1910-talet. 1934 anordnades 

tennistävlingar och tennisbal på aftonen även vid det nybyggda Hotell Riviera, dock i mer 

blygsam skala än i Båstad.
99

 På samhällsplanet kom den stora förändringen att ske på 

nyårsnatten 1936 då Båstad och Malen gick från att vara två municipalsamhällen, till att bli 

köpingen Båstad. Därmed slutfördes den process som satts igång drygt 20 år tidigare. 

Badtidningen återgav händelsen i sitt första nummer 1937 i vilket man meddelar att de tal som 

framfördes hölls i en försonande ton, som hoppades på en vänskaplig anda i kommunen när 

gränsen mellan de båda orterna nu försvunnit. Precis som under den tidiga perioden kunde man 

under rubriken Minneslistan finna information om samhällets service till badgäster och bofasta. 

Den 12 augusti 1939 uppgavs att Båstad hade tre bankkontor varav två hade huvudsäte i Båstad 

och ett var avdelningskontor.  

Vidare fanns ett postkontor och en telefonstation med telegraf. Brevbärare fanns i tjänst 

samtliga dagar i veckan. Malen, som vid denna tidpunkt uppgått i Båstad hade fortfarande 

poststation samt telefon- och telegraf- expedition.  
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3.4.1 Gäster och logi 

 

Information angående bostadssituationen under den sena perioden av undersökningen står 

endast att finna i ett fåtal nummer av Badtidningen. I en artikel beskrivs standarden på hotell 

och pensionat så komfortabelt inredda att även den mest fordrande gästen skulle vara nöjd. 

Detta förhållande står även att läsa i hotellens och pensionatens egna annonser i tidningen. 

Vidare omtalas ett ökat antal gäster under den senare delen av säsongen som sträcker sig in i 

höstmånaderna.
100

Antalet inskrivna gäster som på sedvanligt vis publiceras, visar inledningsvis 

på ett ökat antal gäster. I slutet av perioden avtar dock antalet inskrivningar vid de båda 

havsbaden. Perioden 1930-1933 gästade 531 ensamkommande gäster och 487 familjer de båda 

badorterna.
 

Efterföljande period mellan 1936-1939 hade antalet gäster sjunkit till 300 

ensamkommande gäster och 154 familjer.
101

 

 

 

Fig.3 Antal ensamkommande gäster respektive familjer år1930-1933 och 1936-1939. 

 

Året 1931 skiljer sig markant från de övriga åren under 30-talet. Anledningen kan förklaras 

med att ytterligare en attraktion utöver sommarsporterna kom till Båstad. Kung Gustav V 

närvaro tillsammans med övriga kungligheter torde ha dragit en stor mängd besökare i ett 

inledande skede. Den avmattning som därefter skedde kan ses som en följd av den ekonomiska 

kris som startade i USA i oktober 1929. Denna nådde Sverige 1931 och innebar ökad 

arbetslöshet, valutakris då Sverige övergav guldmyntfoten hösten 1931 och Kreugerkraschen i 

början a av 1932.
102

 Året därpå, 1933, låg antalet besökare på ungefär samma nivå som 1911. 

Åren 1936 till och med 1939 minskar inskrivningarna markant. 1932 uppfördes i Båstad det 
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nya Hotell Riviera. Detta hotell krävde inga inskrivningsavgifter
103

  och ett antagande är att de 

andra hotellen och pensionaten kom att följa detta exempel. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till varför antalet inskrivna gäster stadigt minskade fram till andra världskriget. Detta 

innebär inte att antalet badgäster totalt skulle ha svikit de båda badorterna. Ökad rörlighet och 

förändrade boendemönster medförde att man kunde ta in över dagen eller helgen, ta del av 

något sportevenemang och därefter resa vidare. Att bilen kom att utgöra ett komplement till 

tågtrafiken vid resor till Båstad och Malen framgår på ett flertal ställen. En anpassning till en 

ökande bilism visar sig genom att garage och parkeringsplatser erbjöds på fler och fler hotell, 

pensionat och restauranger.  

 

Även andra aktörer än badbolagen hade etablerats under tiden. Exempelvis kunde villan Buena 

Vista (Feriehemmet) som sedan 1923 drivits i Föreningen Feriehem för handel och industris 

regi, och som inte var knutet till något badbolag årligen ta emot ca 500 gäster.
104

 Från år 1930 

till och med 1933 valde mellan 40 och 50 procent att ta in på pensionat eller hotell under sin 

vistelse i Båstad och Malen medan övriga valde annat boende.
105

 Detta kan förklaras med 

nybyggnation av hotell och pensionat från första världskrigets slut fram till 30-talets början 

som beskrivits ovan. Även större villor kom under 1920- och 30 talen att omvandlas till 

renodlade pensionat. En ökad service vid dessa anläggningar, vilket är en avgörande faktor för 

att locka gäster kan även märkas. Exempelvis kom gamla Strandhotellet att omvandlas till 

renodlad 1:a klass restaurang som företrädelsevis kom att serva det närliggande Hotell 

Skånegården. Under åren 1936 till och med 1939 valde ungefär hälften av de ensamkommande 

gästerna att bo på hotell och pensionat, medan andra hälften valde annat boende. Vad gäller 

familjerna visar inskrivningssiffrorna att drygt 60 procent av dessa valde annat boende framför 

hotell och pensionat. I inskrivningslistorna nämns vid denna tid endast ett fåtal enskilda 

personer i lokalbefolkningen som sommaradress, i motsats till tiden kring första världskriget. 

Enskilda personer har säkert fortsatt att hyra ut rum i sina bostäder samtidigt som framför allt 

yngre badgäster valt andra boendeformer, exempelvis camping. 

 

Inledningsvis under perioden, närmare bestämt 12 juli 1931, har fem hotell och åtta pensionat 

identifierats. I badtidningens inskrivningslista har vid detta tillfälle, då trycket på badorterna 

var som störst, 71 villor och tio privatpersoner angivits som sommaradress. Tidpunkten 
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sammanfaller med tennistävlingarna och kungens ankomst veckan därpå. Jämfört med toppen 

sommaren 1914 framgår att antalet hotell och pensionat ökat något i antal samtidigt som 

modernisering medfört en kapacitetsökning. Ytterligare villor har byggts och tagits i anspråk 

medan uthyrningen hos enskilda personer ur lokalbefolkningen minskat drastiskt. Åtta år 

senare, år 1939, har sex hotell och femton pensionat kunnat identifieras i materialet. Då trycket 

på bostäder var som högst har 42 villor registrerats som sommaradress i inskrivningslistan, 

medan två privatpersoner står som sommaradress. Ytterligare expansion av hotell och 

pensionatsverksamheten kan därmed urskiljas vid en jämförelse med år 1931, medan antalet 

villor som används som sommarbostad minskat avsevärt samtidigt som inkvartering hos 

lokalbefolkning i princip upphört. Bekvämlighetsfaktorn avseende sängkläder, tvätt, städning, 

m.m. kan vara en orsak till att en allt större del av turisterna tog in på hotell och pensionat.  

 

3.4.2. Sammanfattning kunglig glans och tennis 1930-1939 

En allt tydligare idrottsprofil med fokus på sommarsporterna tennis och golf kom att ingå i 

både lokal, nationell och internationell marknadsföring, vilket medförde en ökad 

internationalisering av badgästerna. Detta möjliggjordes bl.a. av aktören Båstads och Malens 

turistförening. Även nöjeslivet influerades av utlandet med dansorkestrar som ersatte den 

tidigare militärmusiken. Även kung Gustav V:s intresse för tennis bidrog till att sprida namnet 

Båstad samt, genom sin närvaro, kom att bli ytterligare en attraktion. De ursprungliga värdena 

med vacker natur och utsiktsplatser kvarstod och kompletterade det hektiska sommarlivet vid 

badorterna. En markant nedgång i antalet inskrivna badgäster indikerar att vistelsen inte längre 

var lika knuten till de båda havsbaden. Snarare kom man till Båstad för att se på något 

sportevenemang. De gäster som var inskrivna kom alltmer att välja hotell och pensionat som 

boendeform. Andra former av boende, exempelvis hyra av hel eller del i villa samt hos 

lokalbefolkningen kvarstod och kompletterades med camping. Hotell och restauranger 

anpassade sig till den växande bilismen och byggde ut bekvämligheter för dessa resenärer. 

Utvecklingen i samhället ledde till en sammanslagning av Båstad och Malen. De stora 

satsningarna i slutet under 1920-talet och början på 1930-talet inledde Rejuvinationstage enl. 

kurva A med nya attraktioner och hotell som lockade nya turister. Internationella tävlingar och 

kungabesök kan märkas bland dessa attraktioner. Den ekonomiska krisens effekter visar sig 

från 1932 i en övergång i Consolidationstage då antalet inskrivna badgäster sjunker och förblir 

på en relativt stabil nivå fram till andra världskriget.  
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4. Sammanfattande diskussion 

 

Båstad hade redan under 1800-talets senare hälft etablerat sig som badort. Tack vare sitt läge 

längst järnvägen Helsingborg - Halmstad som invigdes 1885 kunde orten enkelt nås av 

resenärer både norrifrån och söderifrån. De naturliga förutsättningarna med Hallandsåsens 

skogsbevuxna sluttningar och den vilda kusten väster om Båstad, som vid Malen övergår i den 

långa sandstranden som fortsätter längst hallandskusten, kan ses som den faktor som stått sig 

över tid. Möjligheter att göra utflykter till utsiktsplatser eller promenera längst havet var 

inledningsvis några av få tidsfördriv som stod till bud för badgästerna. Kanske just därför blev 

de populära eftersom det medförde ett avbräck i rutinerna vid kurorten. Kusten inom det 

undersökta området tillgodosåg både de som ville uppleva en karg och vild natur och de som 

uppskattade de långa sandstränderna som så småningom kom att ingå i det nya badlivet. 

Möjligen är denna övergång till bad vid sandstränder en orsak till att Malen växte fram som en 

konkurrent till Båstad. Lundgren betonar naturens och omgivningarnas betydelse för den goda 

badplatsen. De badorter som undersöks i hennes studie har samtliga sandstränder utom Mölle. 

Mölles storhetstid som badort sträckte sig fram till 1930-talet, då badlivsidealet kom att 

innefatta långa sandstränder med god tillgänglighet. Förutsättningar att kunna ställa om till nya 

badideal kan därför ses som en avgörande faktor för badorterna Båstad och Malens fortlevnad. 

Båstad kunde dessutom tidigt erbjuda goda logimöjligheter och runt sekelskiftet fanns, förutom 

de bostäder lokalbefolkningen erbjöd, en etablerad hotellverksamhet. Logi, vacker natur och 

goda kommunikationer och är tre viktiga faktorer som framhålls, både av Gibson och 

Lundgren, för att en turistdestination ska etableras och kunna utvecklas.  

 

Den ökande tillströmningen av badgäster medförde en snabb expansion både i västra delen av 

Båstad samt på utmarksområdet öster om samhället i och med grundandet av den nya badorten 

Malen. Malen kom att etableras som badort på bara ett par år vilket skapade en 

konkurrenssituation i området. Denna situation anser jag gynnade de båda badorterna som, 

samtidigt som de drog nytta av varandras attraktionskraft, var tvungna att profilera sig som 

unika. Den kraftiga utvidgning som skedde mellan åren 1900-1910 kunde endast genomföras 

av större aktörer och entreprenörer. Både i Båstad och på Malen möjliggjorde badbolag att 

nybyggnation och förbättringsarbeten kunde genomföras. Närvaro av enskilda resursstarka 

entreprenörer var avgörande faktorer i det expansiva skedet innan första världskriget. I västra 

Båstad var Ludvig Nobel drivande i utvecklingen och på Malen kom bröderna Hjort att agera 

frontfigurer.  
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De expanderande badorterna ser mellan åren 1911-1914 en fortsatt etablering både vad gäller 

kafé, restaurangverksamhet och affärer. Lokalbefolkningen kunde tack vare den ökande 

strömmen av badgäster erbjudas arbete inom sektorer som var direkt knutna till att serva 

turismen, men även inom handel, transport, och byggsektorn. Detta kan ses som en viktig 

faktor eftersom service är av avgörande betydelse för fortsatt utveckling. Ökade krav på god 

standard vad gällde hygien och renlighet vid hotell och pensionat hade även positiv inverkan på 

samhället i stort som genomförde förbättringar vad gäller vägar, vatten och avlopp. Badbolagen 

genomförde löpande förbättringar på sina anläggningar och utökade de delar av verksamheten 

som gick utöver badverksamheten. Anläggning av tennisbanor vid vilka publikdragande 

tennistävlingar började arrangeras tyder på en förskjutning mot ett mer nöjesinriktat badortsliv 

i Båstad. Att förändra eller bygga ut attraktioner är en faktor som medförde att gäster med 

andra intressen än badliv kom att lockas till området. Den stadigt ökade tillströmningen av 

badgäster medförde akut bostadsbrist vilket indikerar att de båda badorterna vid denna tid var 

mycket populära. Dock fick det till följd att krav ställdes på ytterligare expansion för att kunna 

möta ett ökat behov av bostäder.  

Krigsutbrottet sommaren 1914 utgjorde ett abrupt avbrott i all badortsverksamhet i Båstad och 

Malen och får ses som faktor av internationell karaktär med omedelbara inverkan på badlivet i 

Båstad och Malen.  

 

Den långsiktiga negativa effekten av första världskriget verkar ha uteblivit, då siffror från 1915 

och 1916 visar på god tillströmning av badgäster. Därmed kan konstateras att Båstad och 

Malens mest expansiva tid infann sig under de två första årtiondena under 1900-talet, med ett 

tillfälligt avbrott i och med första världskrigets utbrott. Stark bebyggelseutveckling och 

svårigheter att möta badgästernas behov präglade denna period trots enskilda aktörers insatser. 

1922 meddelar Svenska Turistföreningen att Båstad och Malen intagit ledande positioner i 

badortslivet. Detta kan bl.a. förklaras med bilismens intåg som kompletterande 

kommunikationsmedel vilket medförde en ökad rörlighet samt en lyckad omställning i 

badkulturen. Återigen spelar goda kommunikationer och tillgänglighet en stor roll i 

utvecklinge, I materialet kan skönjas en mättnad hos badgästerna av ett badortsliv som stelnat i 

gamla former. De obligatoriska baden avlöses av ett nöjesliv som inte riktigt tilltalar 

badgästerna längre. Blomsterfester, baler och militärmusik harmonierade inte med det som vi 

idag förknippar med ”det glada 20-talet” med influenser från USA. Återigen trädde 

entreprenören Ludvig Nobel in och etablerade på allvar tennisen och golfen i Båstad. Med 

internationella tävlingar inom dessa sporter började Båstad vid denna tid bli känt utanför rikes 
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gränser. För att tillgodose en ny sportintresserad publik utökades hotellverksamheten. I motsats 

till vad Löfgren menar, kan Båstad, tack vare enskilda aktörer stoltsera med fashionabla hotell 

likt de som fanns på kontinenten. Gamla hotell restaurerades och större villor kom att ingå som 

annexbyggnader eller bli pensionat. Samtidigt ändras profileringen mot en mer nöjesinriktad 

badort med sportprofil. En viktig faktor i ett läge som präglades av stagnation var återigen 

enskilda aktörers initiativkraft och tillgång till ekonomiska resurser.  

 

1920-talet kan ses som ett vägskäl där enskilda entreprenörer avgjorde en fortsatt positiv 

utveckling med annan inriktning i form av internationella sportevenemang. Detta krävde en 

modernisering av samhället och en utökning av boendemöjligheter för gäster med höga krav på 

komfort. Parallellt med denna utveckling kvarstod den ursprungliga badortsverksamheten med 

pensionatsgäster och årligen återkommande badgäster som hyrde rum eller lägenhet hos 

lokalbefolkningen. Den fortsatta utvecklingen av sommarsporterna tennis och golf medförde 

att badandet kom att bli ett av många fritidsnöjen som erbjöds under sommarsäsongen. Genom 

de återkommande internationella tävlingarna ökade Båstad i popularitet och en markant ökning 

av badgäster sökte sig till orten. Även kungens besök och personliga deltagande i 

tennistävlingarna var en starkt bidragande faktor till badorten ökande popularitet, eftersom 

detta medförde stor publicitet. Under 1930-talet befästes således Båstads ställning som 

tennisort. Med hjälp av kungligheter och god publicitet och marknadsföring blev Båstad 

synonymt med sommarnöje med sol, bad och sport. Anpassningen genom att utveckla 

sportevenemang, som stod utan konkurrens i regionen, gav Båstad en ny attraktionskraft som 

ökade tillströmningen av badgäster. Den ekonomiska kris som kom att drabba Sverige runt 

1932 kan klassas som en internationell faktor som fick negativ inverkan på turismen i Båstad 

och som kom att bestå fram till andra världskrigets utbrott. 

 

Med hjälp av de sammanfattningar som avslutar varje undersökt period presenteras här grafiskt 

den utvecklingskurva enligt Butlers förklaringsmodell som har kunnat identifieras i Båstad 

mellan åren 1900-1939.    
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